
2 MIEJSCE W GP WARSZAWSKO- MAZOWIECKIEGO 

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

Bardzo udanie rozpoczęli nowy sezon startowy młodzi 

pływacy MKS Piaseczno. Na zakończonych w połowie li-

stopada zawodach z cyklu GP Warszawsko – Mazowiec-

kiego Okręgowego Związku Pływackiego, dziewczęta i 

chłopcy z rocznika 2005 postarali się o dużą niespodzian-

kę, zajmując w stawce 22 zespołów klubowych drugą lo-

katę w klasyfikacji drużynowej, ustępując jedynie zespo-

łowi Polonii Warszawa. 

Cały cykl zawodów GP składał się z czterech rund, rozgry-

wanych od  marca do listopada br., w których piaseczyńscy 

pływacy od początku do końca zdobywali medale i wysokie 

punktowane miejsca. W sumie uzbieraliśmy 559 punktów. 

W przekroju całego cyklu najlepiej spisywał się Wiktor 

Tkacz, który niemalże w każdym indywidualnym  starcie 

stawał na podium zdobywając aż 12 medali, a dla drużyny 

wywalczył 141 pkt. W indywidualnej klasyfikacji GP uplaso-

wał się na  drugiej pozycji. Dzielnie uzupełniali go  Franek 

Sobieszek (53 pkt.), Karol Krawczyk (53 pkt.) i Benjamin 

Dziewguć (44 pkt). Kilkanaście punktów dorzucili też       

Jakub Gospodarczyk, Filip Mastalerz i                       

Mateusz Papiernik. 

Okazały puchar 

za 2. miejsce w GP 

WMOZP, w asyście 

najlepszych naszych 

zawodników, ode-

brali trenerzy   Mał-

gorzata Michalska i 

Kamil Szulik. 
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Z grupy dziewcząt najwyższy 

wkład punktowy dla drużyny MKS 

Piaseczno wniosły: Oliwia Samo-

raj  (61 pkt.), Aleksandra Bałda 

(48 pkt.) i Ewa Skalińska (47 pkt.). 

Punktowały także: Weronika Ko-

łakowska, Karolina Wróbel, 

Maria Kleczek, Malwina Zawa-

da, Wiktoria Śrutwa, Amelia 

Ostaszewska i Oliwia Wesołow-

Warto podkreślić to, że ca-

ła grupa 12-latków z               

MKS Piaseczno systematycznie 

poprawia swoje najlepsze osią-

gnięcia, a niektóre wyniki uzyskane przez  Wiktora Tkacza, Benjamina Dziewgucia, Franka Sobieszka i 

Oliwię Samoraj są nowymi rekordami klubowymi.  

W grupie pływaków o rok starszych (13 lat), nie wystawiliśmy w zawodach GP tak mocnej ekipy. Nie-

mniej warto odnotować bardzo dobre wyniki Zofii Har, która wyrasta na najlepszą żabkarkę w Warsza-

wie i na Mazowszu w kat. 13 lat.  

Po zajęciu w czerwcu br., bardzo wysokiego, 8. miejsca  w Drużynowych Mistrzostwach Polski w kat. 

12 lat (startowało blisko 200 zespołów!), 2. miejsce w GP WMOZP jest kolejnym wartościowym osią-

gnięciem piaseczyńskich pływaków. Ta silna ekipa nie zamierza spo-

cząć na laurach. Widoczny jest stały postęp  w sportowym rozwoju 

naszych 12-latków. Dla nich głównym celem w 

2018 roku będzie uplasowanie się w pierwszej 

trójce pływackich 

drużyn w kat. 13 

lat w Polsce. Skła-

dając gratulacje za 

dotychczasowe osią-

gnięcia, życzymy im 

osiągnięcia tego am-

bitnego celu. 

Tekst: E.G.S. , Zdjęcia: K.Sz. , G.T 


